
3 Års garanti: 

 

Huawei-guldmedlemmar har rätt till ytterligare ett års garanti för produktreparationer 

och support efter det att standardproduktgarantin har upphört. Denna utökade garanti 

gäller endast enheter som är kopplade till guldmedlemskapet. Användare med en 

utökad garanti har rätt till samma reparationstjänster som standardproduktgarantin 

erbjuder. Reparationer måste utföras vid auktoriserade Huawei-servicecenter. 

 

Obs! 

 

1. Denna VIP-tjänst för Huawei-guldmedlemmar är endast tillgänglig för enheter 

som köpts av användare i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, 

Nederländerna, Belgien, Portugal, Schweiz, Irland, Sverige, Finland, Danmark, 

Norge, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern, Rumänien, Moldavien, Serbien, 

Kroatien, Grekland, Bulgarien, Österrike, Litauen, Lettland, Estland, Cypern, 

Makedonien, Slovenien och Bosnien och Hercegovina som aktiverar sitt 

guldmedlemskap inom en månad efter inköpsdatumet (som står på inköpsbeviset). 

Ett giltigt inköpsbevis måste uppvisas när tjänsten utnyttjas. 

2. Den utökade garantin täcker inte normalt slitage, korrosion, oxidering, rost, 

försämring eller naturskada.  

3. Den utökade garantin täcker inte utvändiga skador, till exempel skador på utsidans 

färg, repor eller missfärgning. 

4. Den utökade garantin täcker inte fel som orsakas av obehörig demontering, 

underhåll eller modifiering (inklusive modifieringar av maskinvara och 

systemprogram). 

5. Den utökade garantin täcker inte enhetsskador eller funktionsproblem som orsakas 

av att instruktionshandboken inte har följts eller av att enheten ansluts till 

icke-Huawei-tillbehör. 

6. Den utökade garantin täcker inte fel eller skador som orsakas av force majeure (till 

exempel jordbävning, eldsvåda, blixtnedslag och instabil strömförsörjning). 

7. Den utökade garantin täcker inte förlust eller skada på data, programvara eller 

applikationer som inte krävs för telefonens grundfunktioner. 

8. Enheter som reparerats utanför garantin täcks inte av den utökade garantin. 

Vid eventuell konflikt mellan denna VIP-service och lagar och bestämmelser , så är 

det lagen som gäller. 

 

3 månaders skärm garanti: 

 

Huawei-guldmedlemmar är försäkrade mot skärmskador på grund av olyckshändelse 

under tre månader från inköpsdatumet (som står på inköpsbeviset). Denna 

VIP-försäkring för Huawei-guldmedlemmar gäller endast för enheter som är kopplade 

till guldmedlemskap och täcker skärmskador på grund av att enheten tappas, faller, 

kolliderar, pressas samman eller kommer i kontakt med andra föremål (inklusive 

skador på telefonskärmen och pekskärmen). Försäkringstagare har rätt till ett 

kostnadsfritt skärmbyte vid ett auktoriserat Huawei-servicecenter. 

 



Obs! 

 

1. Denna VIP-tjänst för Huawei-guldmedlemmar är endast tillgänglig för enheter 

som köpts av användare i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, 

Nederländerna, Belgien, Portugal, Schweiz, Irland, Sverige, Finland, Danmark, 

Norge, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern, Rumänien, Moldavien, Serbien, 

Kroatien, Grekland, Bulgarien, Österrike, Litauen, Lettland, Estland, Cypern, 

Makedonien, Slovenien och Bosnien och Hercegovina som aktiverar sitt 

guldkortsmedlemskap inom en månad efter inköpsdatumet (som står på 

inköpsbeviset). 

2. Försäkringen mot skärmskador på grund av olyckshändelse täcker inte avsiktliga 

skärmskador. 

3. Ett giltigt inköpsbevis måste uppvisas för att utnyttja denna försäkring. 

Försäkringen gäller endast i tre månader från inköpsdatumet (som står på 

inköpsbeviset). 

Vid eventuell konflikt mellan denna VIP-service och lagar och bestämmelser , så är 

det lagen som gäller. 

 

3 månaders product ersättning: 

 

Huawei-guldmedlemmar har rätt till en kostnadsfri ersättningsenhet om den 

ursprungliga enheten utvecklar ett maskinvarufel inom tre månader efter 

inköpsdatumet (som står på inköpsbeviset). Denna VIP-tjänst för 

Huawei-guldmedlemmar gäller endast för enheter som är kopplade till 

guldmedlemskapet. Den kan endast utnyttjas en gång och gäller inte för 

maskinvaruskada som orsakas av användaren. Enhetsbyten tillhandahålls av 

auktoriserade Huawei-servicecenter. 

 

Obs! 

 

1. Denna VIP-tjänst för Huawei-guldmedlemmar är endast tillgänglig för enheter 

som köpts av användare i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, 

Nederländerna, Belgien, Portugal, Schweiz, Irland, Sverige, Finland, Danmark, 

Norge, Tjeckien, Slovakien, Polen, Ungern, Rumänien, Moldavien, Serbien, 

Kroatien, Grekland, Bulgarien, Österrike, Litauen, Lettland, Estland, Cypern, 

Makedonien, Slovenien och Bosnien och Hercegovina som aktiverar sitt 

guldkortsmedlemskap inom en månad efter inköpsdatumet (som står på 

inköpsbeviset). 

2. Denna VIP-tjänst för Huawei-guldmedlemmar gäller inte för tillbehör. 

Ersättningsenheter kan vara nya eller renoverade enheter som har officiellt 

godkänts av Huawei. 

3. Ett giltigt inköpsbevis måste uppvisas för att utnyttja denna försäkring. 

Försäkringen gäller endast i tre månader från inköpsdatumet (som står på 

inköpsbeviset). 

Vid eventuell konflikt mellan denna VIP-service och lagar och bestämmelser , så är 

det lagen som gäller. 


